
EMLÉKEZTETŐ 
a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa 9. üléséről 

(1993. április 15.) 
 
 
Az ülés elnöke: Dr. Kis Papp László, a munkavállalói tárgyalócsoport képviselője 
 
Napirendi javaslat; 
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítására vonatkozó MüM előterjesztés 
(Az előterjesztés nem került tárgyalásra!) 
2. A közalkalmazotti tanácsválasztásra vonatkozó kormányrendelet tervezete 
3. Az 1993. évi központi bérpolitikai intézkedési keret elosztásának előkészítése és a márciusi 
költségvetési kereseti adatfelvétel feldolgozása (MüM előterjesztés) 
 
Napirend előtti felvetések: 
a) A szakszervezeti oldal bejelentette, hogy nem támogatják a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény módosítására vonatkozó MüM előterjesztés napirendre tűzését, mivel a 
törvénymódosítási javaslat előkészítetlen, KIÉT plenáris tárgyalásra még nem érett meg. 
Véleményük szerint ágazati érdekegyeztetés keretében is szükséges a véleményezés. 
Az önkormányzatok és a munkáltatói szervezetek elsősorban a módosítások finanszírozására 
vonatkozó javaslat hiányát kifogásolták, emlékeztetve arra, hogy a Kjt bevezetése óta 
igénylik az annak pénzügyi végrehajthatatlanságával összefüggő kormányzati vizsgálatot. 
A felvetésekkel kapcsolatban a MüM képviselője elmondta, hogy a tárgyalást első fordulónak 
szánták. Céljuk éppen az, hogy az érdekegyeztetés már az előkészítés során elkezdődjön, ami 
a partnereknek is érdeke. A KIÉT tárgyalásnak nem előfeltétele az ágazati érdekegyeztetés, 
mivel a Kjt. nem ágazati szabályozás. Ugyancsak nem tekintik tárgyalási feltételnek a 
finanszírozás áttekintését, mivel egyrészt a módosítások jelentős részének pénzügyi vonzata 
nincs, másrészt a törvény végrehajthatóságát a költségvetéssel kapcsolatban kell majd 
vizsgálni. A MüM érveit az oldalak nem fogadták el. 
Mivel a három érdekképviseleti oldal a Kjt. módosítására vonatkozó előterjesztés napirendre 
tűzése ellen foglalt állást, a tárgyalásra a kormányzati oldal határozott szándéka ellenére sem 
kerülhetett sor. 
Kompromisszumként, a munka megkezdése érdekében – a MüM képviselőjének javaslata 
alapján – a KIÉT megállapodott, hogy április 16-án az oldalak képviselői szakértői szinten 
véleményezik a törvénymódosítási javaslatot, ami nem tekinthető a Kjt-ben rögzített KIÉT 
egyeztetési kötelezettség teljesítésének. 
b) Az önkormányzati oldal sürgette az oktatási törvények napirendre tűzését, azzal, hogy a 
törvényeket az Országgyűléshez történő benyújtás előtt tárgyalja a KIÉT. A kormányzati 
álláspont szerint csak párhuzamos benyújtás képzelhető el, így is lesz mód a KIÉT 
véleményének a bemutatására, érvényesítésére. Ezt az álláspontot a másik három oldal nem 
fogadta el. 
c) Az önkormányzatok felvetették, nem értenek egyet azzal a móddal, ahogy a 
társadalombiztosítási önkormányzatokban az ÉT munkavállalói oldala néhány helyet át kíván 
"engedni" a költségvetési munkáltatóknak. A kormányzati oldal a felvetést támogatva jelezte, 
kezdeményezni kívánják, hogy a foglalkoztatottak számával arányos képviseletet kapjanak a 
költségvetési munkáltatók. 
d) A KIÉT alapszabályával kapcsolatban a kormányzati oldal elmondta, hogy az oldalon 
belüli egyeztetés hamarosan lezárul. A KIÉT-nek módja lesz, hogy az alapszabályt az I. 
félévben elfogadja. 
 



1. napirendi pont: A közalkalmazotti tanácsválasztásra vonatkozó kormányrendelet-tervezet 
A szakszervezetek újból felvetették, hogy a tervezet szerinti 3 illetve 6 szakmacsoport helyett 
8 létrehozását tartják indokoltnak (a felsőoktatási és tudományos, valamint a művészeti és a 
közművelődési szakmacsoport szétbontásával), és egyben garanciát vállaltak arra, hogy a 
KIÉT szakszervezeti oldala működőképességét a megnövekedett létszám nem fogja 
befolyásolni. Az önkormányzati és a munkáltatói szervezetek szintén a nyolc szakmacsoport 
kialakítását támogatták. A MüM képviselője a javaslat megfontolására ígéretet tett. 
Egyetértés alakult ki a következő javaslatokról: 
- A 8. § sérti az önkormányzati törvényt, ezért elhagyása indokolt. 
- A 12.§(1) bekezdése kiegészül az "országos választási szövetség" megnevezéssel. 
- A hivatkozott KSH közlemény pontosításra kerül. 
- A közszolgálati és fegyveres testületeknél dolgozók munkavállalói érdekképviseletét - 
tekintettel arra, hogy ezen területeken nincs közalkalmazotti tanácsválasztás -a KIÉT 
alapszabályban kell az eddigiek szerint biztosítani. 
- Az alapfokú művészeti oktatás önálló intézményei (8013) átkerülnek a művészeti 
szakmacsoportba. 
A kormányzati oldal nem fogadta el azt a szakszervezeti javaslatot, hogy a választási 
eredményekről készült jelentés kerüljön megküldésre a szakszervezeti vagyon felosztásával 
foglalkozó bizottságnak és az országos szakszervezeteknek. 
A Pedagógusok Szakszervezete képviselőjének azon kérdésére, hogy "a szakszervezet 
jelöltjére és a szakszervezet által támogatott jelöltre" megfogalmazás hogyan értendő, a 
kormányzati oldal képviselőjére azt a választ adta, hogy nem különböztetik meg a 
szakszervezeti tagra, vagy a szakszervezet által támogatott munkavállalói képviselőre leadott 
szavazatokat, mert az összeszámítás a legkedvezőbb a szakszervezetek számára. Amennyiben 
ez nem lenne összhangban a joggal, akkor persze "vissza kell vonulni". 
 
2. napirendi pont: Az 1993. évi központi bérpolitikai intézkedési keret felosztásának 
előkészítése 
A keret elosztásával kapcsolatban abból kiindulva folyt elvi vita, hogy az ÉT megállapodása 
alapján, az abban rögzített május 1-jei hatályt végrehajtási határidőként értelmezve kerüljön 
sor az elosztásra, vagy a KIÉT a döntésével várja meg a márciusra vonatkozó kereseti 
helyzetfelmérés eredményét, és ezt vegye alapul. 
A munkavállalói és a kamarai oldal úgy foglalt állást, hogy a bérpolitikai keret felosztása 
nem tűr halasztást, a márciusra vonatkozó helyzetelemzés figyelembevétele jó esetben nyári 
kifizetéseket tenne lehetővé, ami politikailag elfogadhatatlan. 
Ugyanakkor éles ellentét alakult ki az érdekképviseletek között az ÉT megállapodás 
megítélésében. Az ÉT megállapodásnak a 10 md Ft-os keretösszegre és a május 1-jei hatályra 
vonatkozó pontját ugyan nem kifogásolták, a belső elosztási elveket rögzítő pontokról 
azonban nem alakult ki egységes álláspont. A szakszervezetek többsége -a kamarai oldal 
támogatásával - az összeg elosztására vonatkozóan is az ÉT megállapodást tekinti 
meghatározónak, ahhoz képest legfeljebb kisebb pontosításokat tart elfogadhatónak. (A 
szakszervezeti oldalon a Független Rendőr Szakszervezet különvéleményt jelentett be, 
miszerint nem fogadják el az ÉT felosztási javaslatát.) 
Az önkormányzati oldal az ÉT megállapodást határozottan elutasította. Az oldal szerint az 
elosztási arányok előírásával az ÉT a hatáskörét túllépte. De ettől függetlenül sem 
fogadhatnak el olyan megállapodást, amelynek nem részesei, mivel az ÉT-nek nem tagjai. Az 
önkormányzati oldal a 10 md Ft elosztására vonatkozóan csak KIÉT (nem ÉT) megállapodást 
ismer el. Emlékeztettek arra, hogy ők már az alapszabály vitája során is kifogásolták az ÉT 
ezirányú döntését. 



A kormányzati oldal bármilyen megoldást elfogadhatónak talált, amelyben az 
érdekképviseletek konszenzusra jutnak. Felajánlotta, hogy amennyiben a KIÉT támogatja, 
kezdeményezi az ÉT megállapodás vitatott részének visszavonását. 
Az érdekképviseletek között nem alakult ki konszenzus az ÉT megállapodás kezelésére 
vonatkozóan azt követően sem, hogy a szakszervezeti oldal - általuk kompromisszumosnak 
tekintett - új javaslatot terjesztett elő. A javaslat szerint új döntést kell kérni az ÉT-től. (Az 
oldal javaslatát a Független Rendőr Szakszervezet képviselője nem támogatta.) Mivel a 
javaslat megint ÉT megállapodásból indult ki, azt az önkormányzatok továbbra is 
elutasították. A kamarai oldal tartózkodott. 
 
A KIET végül a továbblépés érdekében a kormányzati oldal következő javaslatát fogadta el: 
- a MüM az 1992-es KSH adatok kézhezvétele után - várhatóan 2 héten belül -számítást 
végez, hogy mit jelentene az ÉT megállapodás szerinti elosztás, 
- a MüM az 1992. májusi reprezentatív adatfelvétel alapján bemutatja a tavalyi tényleges 
kereseti helyzetet, 
- a KIÉT két hét múlva újra napirendre tűzi a témát elsősorban annak megítélésére, hogy az 
ET által elfogadott arányok - a számítások és adatok ismeretében -elfogadhatóak-e a KIÉT 
számára, s ha nem, akkor milyen felosztási arányok mellett lehetne konszenzusra jutni. 
Az elvi vita elhúzódása miatt a márciusi adatfelvétel táblaterveinek véleményezésére nem 
került sor. Az önkormányzati oldal a táblatervekkel egyetértett. A MüM képviselője kérte, 
hogy a többi oldal is adja át a táblatervekkel kapcsolatos esetleges észrevételeit, hogy azokat 
figyelembe lehessen venni. 
 
 
Budapest, 1993. április 21. 
Készítette: Horváthné Batár Emese 
 
 
Pető Kálmán s.k.  Molnár Péter s.k.  
 munkavállalói oldal 
 
Popper László s.k. kormányzati oldal 
Dr. Bognár Zsuzsanna s.k. kamarai oldal 
Dr. Köllner Ferenc s.k. önkormányzati oldal 


